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فالشؼة ادؽتوبة يف اخلريطة هي السػذ، ادحدثة ألغت حدود البؾدة، الطرق 

 ، وما فوقفا: الشؼة العؾقا«ضاري »والـجؿة الصػراء هي يف مـتصف 
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 بسم اهلل الزحمه الزحيم
 احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓكبل بعده، 

 أما بعد

دقؿع أرستـا افؽريؿةة ذم  أين دا ـتبُت ؾافباظث ظذ ـتابة هذه إوراق، 

 www.almdehesh.com:  أرسة اددهيش   «افشبؽة افعادقة »

هة( ، 1431، وذفؽ ذم ظام ) «ضارج »و  «افشؼة »تعريػًا خمتصةرًا ب 

 ظؾؿقتةغ وـان ؽافبف مـؼقًٓ مـ تعريػ متداول، حرصت ؾقف ظةذ مسةلفتغ

 اثـتغ:

ضةةارج  »افةةقاردة ذم معؾةؼةةة امةةرئ افؼةةقس، هةةل  «ضةةارج »هةةؾ  .1

 أم ؽرها ؟ «افؼصقؿ

 إكؽار افؼصة اخلراؾقة ذم شبب تسؿقة افشؼة هبا آشؿ. .2

ةـ ذَ ومل أجد ؿبؾ ـتابتل وٓ بعدها َمة ر ادسةلفة افااكقةة، رؽةؿ يؼقـةل ـَ

 بقضقحفا، وإكؽار افعؼؾ هلا.

رًا ةتعريػًا خمتصةأوردت  «ةافزاهغ ادعتز »مؼدمة حتؼقؼل فؽتاب  وذم

 ؿرأتف ظذ معايل افشقخ: حمؿد بـ كارص افعبةقديو،  «افشؼة »و  «ضارج »ب 

http://www.almdehesh.com/
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معجةؿ بةالد  »ذم ـتابةف ة حػظةف اهلل ة ، خاصةة وأكةف ؿةد أورد هةذه افؼصةة

 أيةديندةا أيقةت افؼةرا ة ، «افشةؼة » كؼاًل ظـ ـبار افسـ مةـ أهةؾ «افؼصقؿ

، وتعجةب افشةقخ مةـ أن تؽةقن افبؾةدة ظذ ما ذـرت حرؾةًا حرؾةاً  مبارشة

افؽبرة مؼابؾ صؼ بقت مـ صعر، ٓ يساوي صقئًا، وافشؼ افؼطعةة افصةغرة، 

 ها أكا بؿس ذم مسيـ !!أؿدرُ 

ومـ برـات جمؾةس معةايل افشةقخ، أن افتؼقةت ؾقةف بإشةتاذ افؽةريؿ 

عيل بـن كـاب بـن عبـدالعزيز بـن إبـراهقم ادتقاضع ادحب فبؾدتف وأهؾفا: 

ة »، مـ أهؾ قـياحلص ؼة  .«افشُّ

ة»ف بلمر ؾتُ وِص  ؼة                  ســد بـن إبـراهقم احلصـقـي ، افؽةريؿ افشةفر:  «افشُّ

 ، ظؿُّ أبقف. هـ( 3101) ت 

أحتػـل بقثةاقؼ يقؾةة ٕرستـةا ) مل مةدهيش(، وهةل مةدايـات، ـةان 

ؾة  وجةد إمر: شـد احلصقـل يدايـ ؾقفا ؽافب أرس افشؼة ، وبريدة أيضةًا، 

مـ مدايـة ؾقفا اشؿ مـ أش   أرستـا إٓ تؽرم ظعة ة أحسـ اهلل إفقف ة ؾةلحتػـل 

 بصقرة مـفا.



 

 

9 

ػدببػتدطغظػبضدةػاضذػظػبؼذاػاالدم؟ػ

وؿد أخزين بامتالـف ـارًا مـ افقثاقؼ إصةؾقة، وهةل وثةاقؼ أرستةف 

افؽريؿة، وٓصؽ ذم كػاشتفا مادام أن أرستف تقفت اإلمارة ؿركةًا مةـ افزمةان 

وابـف إمر : شـد، ـان يدايـ ؽافب افبؾد، ؾؽةؿ أو أـار، وأن جده إبراهقؿ، 

مـ وثقؼة أخرجت ٕرسة ظؾً  ـارًا ة يعرف ذفؽ مـ ظرف افقثاقؼ، وجيفةؾ 

 ذفؽ ـؾف مـ جفؾ ؿقؿتفا ة .

فةا ذم ر هةذه افقثةاقؼ ـؾة أن يصق  ة وٓ زفت ة   وؿد اؿسحت ظؾقف ـاراً 

ـاتبفةا وافشةفقد، ضةؿقيا، واشةؿ ؿجمؾد أو جمؾديـ، يشر حتت ـؾ وثقؼة ب

وتارخيفا، فتستػقد أرس ـارة جدًا مـ هذا افؽـز افدؾغ، وفُقحػظ احلؼُّ باشةؿ 

 .«وثاقؼ أرسة احلصقـل »أرسهتؿ : 

 وأضؾعتف ة رظاه اهلل ة ظذ دمارب مماثؾف.

 فعؾ اهلل أن يقرس فف ويعقـف ظذ إخراج افقثاقؼ ـؾفا.

وفةقس  ،«افشةؼة » ظـ أين مل مت بجديد :احلديث معف ضؿـ وـان مـ 

حتةدثت ظةـ مسةلفة  ، شةقى أينفةاؾؽتابةة ظـوؿتقف، وبحاقةة فظـدي مؼدرة 

 ...إفخواحدة، وٓ أظؾؿ مـ شبؼـل إفقفا، وهل مسلفة: إكؽار افؼصة ادتداوفة

 ؼ ؿديً  ذم إحدى افصحػ !ؾقفا مؼآً، كُ  ؾذـر يل أن ابـ ظؿف ـتَب 
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آختػةا  افسة   وتعجبت أـاةر مةـ ؾتعجبت مـ هذا افسبؼ اجلؿقؾ،

                       وافؽاتبةةة افتةل حتةدثت ظةـ افبؾةةدة  فؾؿؼةال ! ملَ ملْ تتداوفةف إيةدي افباحاةة

 ة وافؽتابات ظـفا ؿؾقؾة ة ؟!

وظةدين بصةقرة مةـ  ة  شةؾؿف اهلل ة احلصقـلظع ادؼصقد أن أبا كارص 

، ومل  (هةة1413 ) ، ودا اضؾعت ظؾقف، تػاجةلت أكةف مؼةال ـتةب ظةامادؼال

، مةـ متطػؾةغ ظةذ «افـةت »يـتؼ ؾق  اكتؼ مـ ـالم ؿؾقؾ، وهذر ـاةر ذم 

 ؟! افؽتابة، متعصبغ ٕرسهتؿ ؾؼط

ه ذم وشةاقؾ رُ ةكشة دْ ، ومل ُيَعةة ؾةق  أظؾةؿ ة  وٕن ادؼال مل يؼ إفقف أحد

ـ ـتب ظـ افبؾدة، وٕكف ؿديؿ كسبقًا، وأظتزه ف مَ دماهؾَ ؿد ، وافتقاصؾ احلدياة

، وجفةد ابةـ مـ أظؿؾ ظؼؾف ذم كؼد افؼصة، ووؾا  جلفده افطقب أول

افػرصة مـاشبة إلظةادة ـتابتةف،  ظؿف افذي احتػظ بادؼال وأؾادين بف: وجدُت 

وتصحقحف مـ إخطا  افطباظقة، وافتعؾقؼ افقسر ظؾقف، ثؿ تذيقؾف بة  ـتبُتةف 

                  ، وتـاؿؾةف ؾةدةة ظذ إكؽةار مةا تداوفةف أهةؾ افبمما تقاؾؼت معف ة دون ظؾؿ بف 

فةبعض صةجرات إرس  ة بافذات ة مـ ـتب صةجرة أرستةف، تؼؾقةدًا حرؾقةاً 

 إخرى.
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 ادعؾقمةةاتـبقةةف ظةةذ بعةةض ؾرصةةة ضقبةةة ، فؾت هةةذه إوراق وـاكةةت

 فؾتـبقف ؾقف .مل أجد مقضعًا  افتل ادستجدة

أصةؽؾ فألشتاذ أيب كارص، ظع احلصقـل تعؾقؼات تقضةقحقة دةا  تـبقه:

ؾًة باشؿف: ) ظع احلصقـل(مـ ادؼال ظعة   .، ـتبتفا ذم احلاصقة مذية
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 ( سنة 33مقال قديم قبل أكثز مه ) 
            (، يقم اخلؿةقس، تةاريخ 5472ذم ظددها )  «جريدة افرياض »ُكؼ ذم 

، مؼةةال يقةةؾ، «افةرأي فؾجؿقةةع »(، ذم صةةػحة هةةة1413صةعبان/ / 28) 

   احلصةقـل ظبداهلل بـ شةـد بـ إبراهقؿبـ  صافح بـ شتاذ: شؾق ن بـ محقدفأل

 (1)
 

 بعـقان: 

اذُتِرَغْتػبِذػَِّظػطنػبغتتػاضذتطرػصطتاػػػػػ«اضذُّػَّظػ»)ػعلػ
ػغػوضون؟(

ة »ظةـ  «بةالد افؼصةقؿ »ذـر افشقخ افعبقدي ذم ـتابف  ةؼة وشةبب  «افشُّ

 تسؿقتفا، ما كصف:

                                           

 : «وزارة افعةدل »مقطػةًا ذم  ـان،  و «افشؼة افسػذ »هة( ذم 1357شـة )  وفد  (  1)

              تةقذم شةـة  ، تؼاظةد تؼاظةدًا مبؽةرًا، إكؽحة ذم افريةاضؿسؿ افض ن و مساظد رققس

 .( ذم مديـة افرياض هة1431) 

 .جده: صافح، أخ ٕمر افشؼة: افشفؿ افؽريؿ: شـد بـ إبراهقؿ احلصقـل         
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مـطؼةة  »ذم  «افتةقيؿ »ة وصةقهلؿ مةـ يتـاؿؾ أهايل افشؼة افؼدامك ؿص

ة، بعضةفا يغةاير بعضةًا: أن «شدير ةف مةـ روايةات ِظةدة ، ويؼقفقن ما مؾخصُّ

ة »أواقؾفؿ جا وا ة وهؿ ثالثة أصخاص ة ؾقجةدوا   ةؼة ، «َظـَةَزة »مةاً  ل  «افشُّ

ووجدوهؿ ؿد ارحتؾقا ظـفا، إٓ أيؿ يعؾؿقن أيؿ راجعقن، ومل يؽـ ؾقفا إٓ 

َعر، إْذ فةقس معفةؿ كؼةقد، ظجقز، ؾاصسو ٍة مـ بقت افشة ا مـفا ذفؽ ادا ، بِشؼة

وافبدوية افعـَزية بحاجة إػ تؾؽ افشؼة مـ افشعر ادـسقج، فتضقػفا إػ بقتفةا 

ة »افذي هق مـ افشعر، ؾلشؿقها  ؼة ، هلةذا افسةبب، وكزفةقا متجةاوريـ، «افشُّ

، وأـارهةا مؾة  بأبةار ومع أيا متسعة، ومقاهفا ؽزيرة، ومبارها ؿريبة افـبط

افؼديؿة افتل دثر بعضفا ، وبؼل بعضفا حيتاج إػ حػر أو إػ ص  مةـ افطةل، 

ؾنيؿ اختؾػقا ؾق  بقـفؿ بـاً  ظذ بذور صؼاق وكزاع محؾقه معفؿ.. إػ مخر مةا 

( ، مـفةا: افسةالح افةذي 1252حقاه افؽتاب مـ أخبار اجلز  افاافةث ) ص

قؾًا مـ بعضفؿ افبعض، وافسةقر افعظةقؿ حيؿؾقن ظـد حضقرهؿ افصالة: خ

 افذي بـقه رؽؿ شعتفا وصعقبة وبـا  شقر حيؿقفا.

وإكـل إْذ  أصؽر إشتاذ افػاضؾ ظةذ يةع هةذه ادعؾقمةات ادتغةايرة، 

فتجدر اإلصارة إػ أن افبالد ؿد مرة ظؾقفا ظقاصػ مـ افػتـ وافػقىض إػ أن 
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يـ، افتل هةل أؿةقى يعفا اهلل تعاػ حتت راية واحدة، وؿقيت ؾ قفا رابطة افد 

افروابط وأصدؿفا بغ افـاس، حتك وصؾت إػ مةا وصةؾت إفقةف مةـ كعؿةة 

إمـ وآشتؼرار واخلةر افةقؾر، افتةل كرجةق أن كقؾةؼ فشةؽرها، وُحسةـ 

 رظايتفا.

، و «افؼصةقؿ »ـاكت مـ افؼباقؾ افرققسقة ذم  «ظـََزة »وٓ صؽة أن ؿبقؾة 

 .ؿ وبالد ؽرهؿ مـ افؼباقؾ، وأخالط افـاسـؾُّف بالده «افؼصقؿ »

أما ما اشتػاض مةـ إؾةراد ادةذـقريـ مةـ أخبةار، ودظةقاهؿ أيةؿ 

ة »اصسوا  ؼة ة »بشؼة مـ بقةت افشةَعر، وأشةؿقها  «افشُّ ةؼة هلةذا افسةبب،  «افشُّ

 .، وٓ يعضده افدفقؾففذا غر صحقحوؿامقا بع رهتا مـ جديد: 

ؾاجلقُّ  
(1)

ة »ؿ، وآشةؿ ؿديؿةة، وظامٌر ؿبةؾ جمقةئف  ةؼة ٓ ختصةفؿ  «افشُّ

وحدهؿ، ومع أن افبالد ة وهلل احلؿد ة ؿد أصبحت واحدًة بطقهلا وظرضةفا، 

ةد هةذه افةبالد: ظبةدافعزيز بةـ  وذفؽ بػضةؾ اهلل وحةدة، ثةؿ بعزيؿةة مقح 

ظبدافرمحـ مل شعقد، وذريتف مـ بعده، وفقس ٕحد مـفا إٓ مايؿؾؽ رشظةًا: 

                                           

مـ بـل متقؿ، وؿةد ُأخةذ جةز   «اخِلِضري »، أصؾفا ٕرسة «افشؼة افسػذ »تؼع وشط   (  1)

 ) عيل احلصقـي(.مـف دستقصػ افشؼة افسػذ، واددرشة. 
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َب هة ذه ادةزاظؿ، وأمااهلةا كحةق افؽتةب، ُرؽةؿ ضةعتفا، وظةدم إٓ أن تَسةرُّ

صحتفا، حقث بدأ افتلفقػ يةزز مةـ جديةد ذم أوكةة اخلةرة ظةـ افبؾةدان 

، فُقْعَؾؽ وُيْؾَػظ: جَعَؾ مةـ افضة روري ةوأهؾفا، وُيؼبؾ افؼقل ممـ هبة ودبة

 فلقول وباهلل التوفقق:افرد ظؾقفا، وتصحقح ـؾ خطل ب  يـاشبف، 

 «احلُُؿةر »صة ًٓ، وحتةك  «إبؾؼان »ـاكت تتصؾ مِحاه بأن بؾدًا  .3

ؽربةًا، إػ أخصةب ريةاض ذم               «افطةقير»و  «كػةقد ادِْؾةح »جـقبًا، ومةا ورا  

َ ظُ ، رشؿاً  «افبطغ » ( 677بؿقجب افصؽ افؼظل رؿةؿ )   َمراؾَِؼ  َتَسعُ   هلا غ 

افسةؾق ن افضةافع،  هة(، بؿطافبة ـةؾ  مةـ افشةقخ: ظةع1381/ 9/ 5ذم ) 

وظبدافؽريؿ افسؾق ن احلصقـل رمحف  اهلل : ـاكت افػاقدة مـفا ظامةة وـبةرة، 

 فقٓ صمم آختالف.

مقاهف مـ أؿرب مقاه ادـطؼة، ادعروؾة بقؾرة مقاهفا، دمقد ؾقفا افزراظةة 

ٓشق  افشعر وافؼؿح: جيؿع بغ: خصةقبة افسبةة، واظتةدال اجلةق، وضقةب 

ُيعتز مـ مصادر خراتف، وهق ما ُيعرف باشؿ ) مؾح ضةاري   ادرظك، معدن

ة ( ، ٕؽذ وأثؿـ مـ أن يطقف بف زظؿ زاظؿ، ؾقشسيف بشةؼة  ؼة ضارج أو  افشُّ

ةَعر! ٓ تسةاوي ذم ؿقؿتفةا صةقئًا إٓ ـة  يسةاويف بعةض افؽةالم  مـ بقت افشة
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افرخقص مـ ظجقز بدوية ، هل أؽـك وأؿـك هلةذه ادسةاحة، ؾفةل صةاحب 

 زفف بؿغزهلا ادعروف، وإكتاجف : وهق ؾاؿد افش ، وؾاؿد افش  ٓ ُيعطقف.ؽ

أهؾفا وظشرهتا، فتـتظر وصقهلؿ، ؾتبقةع وٓ ُتْسَك وحدها مؼطقظة مـ 

ؾضةاًل ظةـ شةاحتفؿ  ، فا بلؽذ إث نوضـَ  شاحة ؟!  وٓ تبقعوضـفا بؼطعة 

 !! افصغرة

عات صغرة، أصفر  ، وآشؿ ؿديؿ.افشؼتغ هاظذ أن افشؼؼ دمؿُّ

وأما ؿقهلؿ: وهق يعؾؿقن أيةؿ إفقفةا راجعةقن ! ؾةال يعؾؿةقن إٓ مةا 

 ظؾؿقا، إْذ ٓ يعؾؿ افغقب إٓ اهلل.

 ؿال زهر:

ـْ ِظؾِؿ ما ذم ؽٍد َظِؿ .  واظؾُؿ ما ذم افققم وإمس ؿبؾف * وإين َفَع

صحة هةذه افةدظقى: افسةالح افةذي حيؿؾقكةف ظـةد  مظد ومما يزيد ذم

ة: خقؾًا مـ بعضفؿ افةبعض، إْذ ٓ يصةح ذفةؽ: ٓتػةاؿفؿ ذم حضقر افصال

ة أوًٓ، وضعػ ادـاؿشة ذم ادؽان ثاكقًا، فؽقيؿ ثالثة ظذ حةد  زظؿفةؿ،  اجلرة

ق ذفةؽ:  يلمتقن بنمامفؿ افذي يصع خؾػف اثـان مـفؿ مسؾةحقن !! وٓ ُيَصةدة

اق، وفةقس دا ؾقف مـ إصاظة اخلقف ذم ادسجد افذي هةق مؽةان ظبةادة وِوؾة
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فالشتعراض، وحاجُتفؿ ذم ذفؽ افزمان حل ية أكػسفؿ مـ ؽرهؿ، أفَزم مةـ 

ق بةغ  حاجتفؿ حل ية أكػسفؿ مةـ بعضةفؿ، ظةذ أكةف ثبةت أن احلقةػ يػةر 

 إؿارب، وأن افعدَل جيؿع صتات افـاس، وفؽـ ما ُذـر ؾقف مبافغٌة.

افتةل وخيصـا مـف افدفقؾ، وفعؾة ذفؽ حصؾ مـ صةقاذ بعةض إؾةراد 

تظفر مـ حغ ٔخر، فقتقهؿ افبعض صحتفا، وهل ذم احلؼقؼةة صةـقف مةـ 

ق وٓ دمؿةع ، وٓ دمؾةب اخلقال، ـعش افعـؽبقت، وهل هتدم وٓتبـل، وُتػر 

ؾاقدة أبدًا، وتبعث اإلحـ، وٓ تصدر مـ ظاؿؾ رزيـ، وؿد محؾفا ادمفػ ظذ 

طاهرها.
 (1)

 

                                           

ـبةار  أؿقل: ٓ ضر ظذ معايل افشقخ ة حػظف اهلل تعاػ ة مـ إيراد مةا ذـةره فةف بعةُض   (  1)

ـبةر جةدًا،  ، وفقس ظؾقف أن يبحث ورا هؿ، ؾادعجؿ اجلغةراذم«افشؼة »افسـ مـ أهؾ 

ظةذ أكةف خطةل هةذه ، وؽزير ادعؾقمات، وحسبف ذم ماؾ هذا افـؼؾ ة وجزاه اهلل خرًا ة 

ذم مؼدمة حتؼقؼةل فؽتةاب            ما ذـرُتف ة رظاه اهلل ة  افرواية واشتـؽرها، بعد أن ؿرأت ظؾقف

هةة( 1351مـ تلفقػ افعؿ افشقخ: ظبدافعزيز بـ حمؿد ادةدهيش ) ت  «افزاهغ ادعتزة »

  وأكؽةَر افؼصةة   ،ؾلؿرة ـالمل  ،شبب تسؿقة افشؼة هبذا آشؿ، ؿرأُت ظذ افشقخ

هةة( ذم مـزفةف افعةامر ذم 21/4/1434بتاريخ ) ذم اثـقـقتف ادؿتعة، ادتداوفة ، وـان ذفؽ

 .، وفدي تسجقؾ صقيت فتعؾقؼفمديـة افرياض

= 
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ؾةد أـةز مديـةة ُوِجةَدت ذم فق صحة اخلز، فؽةان ذم افب ثؿ افسقر افذي

تغ ظـ بعضةفا، ٓشةق  إذا أضةقػ فةذفؽ  ؼة                تاريخ ادـطؼة، باظتبار تباظد افشُّ

تؾةؽ افسةبخة ادعؿةقرة ؿةديً ، ادزدهةرة بابارهةا  ،«شةؿةباف »و،  «اخلبقب »

ؾ خطةًا مسةتديرًا، ؿةد يبؾةغ ضقهلةا «افباضـ »وظققيا  بزظؿفؿ: و ، مما ُيشةؽ 

 افؽقؾقات، وهذا ؽريب !! ظؼات

ادعؿةةقرة شةةـة                             «حةةريؿال  »ظةةذ أكةةف ورد أن جمقةةئفؿ ظةةـ ضريةةؼ 

هة(1141) 
 (1)

، ومل يذـر بافتحديد، وٓ صؽ أن ما بعد هذه افػسة ٓيؽػةل  

                                           
= 

 ٕن ،«افشةؼة »هةذه افبؾةدة  هذه افؼصة وهق مـ أهةؾ إنة ادماخذة تؽقن ظذ مـ ـتب

ة ظذ بؾدتف أوًٓ، ؾنن مل يؽـ مـ أهؾ افعؾةؿ وافبحةث، ؾؾقسةلهلؿ، ضاؿتف افعؾؿقة مـصبة 

   وفقبدأ بلهؾ بؾدتف ؿبؾ ؽرهؿ.

، أو أو مدوكتةففألشػ كجد بعض أبـا  ُأرَس افشةؼة ، يؽتةب هةذه اخلراؾةة ذم ورؿاتةف، 

ـ أبـا  ظؿةف !!  دون أن ُيعؿةؾ ظؼؾةف، صجرة أرستف كؼاًل وتؼؾقدًا فشجرة أرسة أخرى م

 بغ أهؾف.  ؿٌ حِ رَ  افصحقح، وافعؾؿ افعؾؿفق بحث وشلل ، فقجد و

فشقخـا اجلؾقؾ افعبقدي ة حػظف اهلل وكػع  «معجؿ بالد افؼصقؿ »أؿقل: هذا افـص مـ (  1)

( ، وهق وهؿ مـف ذم ادعؾقمة واإلحافة ٓبـ ظقسك، ؾنن افذيـ 3/1261بعؾؿف ة ) 

= 
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= 

مبارشة، وأن أبـا  ظؿفؿ ) مل محد( هؿ افذيـ  «افتقيؿ »فؾشؼة جا وا إفقفا مـ ؿدمقا 

 ذهبقا إػ حريؿال .

     www.almdehesh.com  «أرسة اددهيش »مقؿع أرستـا ؿد كؼؾُت ذم و

حتديدًا ة  (هـ3400)ة وذفؽ شـة  «افتقيؿ »افـصقص ادتعؾؼة بخروج مل أبق رباع مـ

، «حريؿال  »إػ  «مل محد »وذهب أبـا  ظؿفؿ  ،«افشؼة »إػ  «مل هقيؿؾ »ذهب مـفؿ 

 وممـ خرج مـ افتقيؿ إػ افشؼة أيضًا: احلصقـل، وؽرها مـ إرس.

هذه ادعؾقمات دمدها ذم مقؿع أرسة اددهيش بافتػصقؾ مـ خمطقضات ومطبقظات 

 ـتب تاريخ كجد.

دي ة رظاه اهلل ة وِهؿ ذم كص ابـ ظقسك واإلحافة إفقف، ؾنين أؿتطع مـ وب  أنة افعبق

 افبحث افسابؼ كصة ابـ ظقسك:

 ظؾقف ةة : ةة وظبارتف مـ أوضح ما وؿػُت   ؿال ابـ ظقسك 

وظؿروهةا وؽرشةقها:  ،« حةريؿال »هة( كةزل مل أبةق ربةاع بؾةَد 1145وذم شـة ) ]] 

بعةض « افتةقيؿ »بقـفؿ وبغ مل مدفج ذم بؾةد وذفؽ أنة مل محد مـ بـل واقؾ حغ وؿع 

واصةةسوا  وابةـ ظؿةةف راصةةد، وؿبقؾتةةف، خةةرج ظةةع بةـ شةةؾق ن مل محةةد، آخةتالف:

 واشتقضـقها.« افعققـة »مـ ابـ معؿر رققس بؾدة « حريؿال »

وحتايةت جةد مل  مـ ظـةزة، مـ بؼ، تتؿة: أهؾ حريؿال  مل أبق ربةاع، مـ مل حسـل،

 .مـ ظـزة فـقيطات،مـ ا حتايت مـ وهب،

= 

http://www.almdehesh.com/
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ه، ٓشق  إذا شبؼ ذفؽ ؾسة كؿةقهؿ، وازدهةارهؿ،  فزوال أَثره، واكؼطاع خَزِ

 قذ، ؾفؾ ُترى أصابتف ادؾقحة ادزظقمة، أم أن اخلز ؽر صحقح ؟!ومدة افتـػ

ة »أن اشؿ   .2 ؼة ملخقذ ذم إصؾ مـ افؾغة افعربقة، صةلن افؽاةر  «افشُّ

 ٹ  ڤ   ڤ  ڤژ مـ إماــ ذم جزيرة افعرب،  ؿةال اهلل تعةاػ: 

(1)  ژ
 

                                           
= 

ة»افذيـ مـفؿ افؼصةارى ادعةروؾغ ذم وجد آل هويؿل  وـذفؽ جد مل ظؼقؾ،  ةؼة « افش 

 مـ مل أبق رباع، مـ بؾد شدير،« افتقيؿ »وجد مل ظبقد ادعروؾغ ذم  مـ بؾدان افؼصقؿ،

 .«تاريخ ابـ ظقسك »اكتفك مـ  .[[مـ ظـزة  مـ بؼ، مـ مل حسـل،

قادث افقاؿعة ذم كجد ووؾقات بعض إظقان وأكسةاهبؿ وبـةا  تاريخ بعض احل » يـظر:

إبةراهقؿ بةـ  صةافح بةـ ظقسةك ة  فؾشةقخ: «هةة1341هة إػ 711بعض افبؾدان مـ 

خزاكةة افتةقاريخ  »ضةؿـ  . ط  ، ( 31ةة31 ص افق مةة ) ( ، ط.45ص ) ة  ط.ادئقية

 «يخ افـجديةةخزاكة افتقار »ضؿـ  ط. «جمؿقع ابـ ظقسك » (،43ة42 / 2 ) «افـجدية

 .[ واشتقضـقها ( وؾقف إػ ؿقفف :9/44 )

  ڤٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ  ٹ ٹ (  1)

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .42 ، ميةافتقبةشقرة  ژڃ  
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أي ادساؾة.
 (1)

 

رض.: افشؼة: افؼطعة وادساحة مـ إ«ادـجد »ؿال صاحب  .1
 (2)

 

وهذا ما يـطبؼ ظذ ادقؿع، وهذا أيضًا معؾقم فدى أشاتذتـا إؾاضةؾ، 

 وافشقح افعبقدي مـ أدرى افـاس وأظؾؿفؿ بذفؽ، وفؽـ فؾدٓفة ؾؼط.

                                           

ُة:: )(459)ص « ادػردات »ذم  ؿال افراؽب إصبفاين(  1) ةؼة افـّاحقةة افتةل تؾحؼةؽ  وافشُّ

ةُ ادشّؼة ذم افق ؼة   (.صقل إفقفا، وؿال: َبُعَدْت َظَؾْقِفُؿ افشُّ

فؽـةؽ اشةتـػرهتؿ إػ مقضةع بعقةد، : ) ...(476/ 11) «تػسةره »ذم  ؿال ابـ جرير

وحةغ  ،وزمةان افؼةقظ ،ظؾقفؿ: ٕكؽ اشتـفضتفؿ ذم وؿةت احلةر صاؿاً  وـؾػتفؿ شػراً 

   ..(.ـ  احلاجة إػ افؽِ 

 هة(9وـان هذا ذم ؽزوة تبقك، ذم صقػ شـة ) 

فةق ـةان خةروجفؿ فطؾةب افعةرض (:  ) 338) ص  «هتػسةر »ذم  ؿال ابةـ شةعدي

، شةفالً  أي: ؿريباً  شػرًا ؿاصدًا  ـان افسػر ، وافؼريب، أي: مـػعة دكققية شفؾة افتـاول 

بُعقَك، ةفعدم ادشؼة افؽارة،  ٓتة ؼة أي: ضافةت ظؾةقفؿ ادسةاؾة،  وفؽـ بُعَدت ظؾقفؿ افشُّ

ؾؾذفؽ تااؿؾقا ظـؽ، وفقس هذا مـ أمارات افعبقدية، بؾ افعبد  وصعب ظؾقفؿ افسػر،

حؼقؼة هق ادتعبد فربف ذم ـؾ حال، افؼاقؿ بافعبادة افسفؾة وافشاؿة، ؾفةذا افعبةد هلل ظةذ 

 .(ـؾ حال

 (.396) ص  «ادـجد » (  2)
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ةةاه، «ضةارج »وـان ادقؿع ُيعرف ؿةديً  ب  ، وافشةؼؼ داخؾةة ذم ُمسؿة

وؿد تغؾب صفرهتا أحقاكًا.
 (1)

 

ة افُعْؾقا »ِل هق ادؽان ادرادف  «ضارج »و   ؼة مـ اجلـةقب، وفةقس  «افشُّ

َف مـف كحق افش ل ؾفق:   َ تغ، ؾ  ادمة ؼة ة  »هق ادؽان افذي تػرؿقا مـف ذم افشُّ ةؼة افشُّ

ةةػذ »، ومةةا اكحةةدر كحةةق اجلـةةقب: «افُعْؾقةةا ة افسُّ ةةؼة                        ، وفةةذفؽ كظةةاقر ذم «افشُّ

 غ، وادَْسَحب.، وؽرها، ـافباضـ، وافُبط«افشؼؼ »

ٌر ذم افؼديؿ ، واحلديث .0 ـْ ، صلن افؽار مـ إمةاــ ذم أن ادؽان فف ِذ

، ذـره إصبفاين، وافبؽري، وياؿقت احلؿةقي، وافشةقخ: «جزيرة افعرب »

ابـ بؾقفد، وافشقخ: محد اجلارس، وذم بحث أشةتاذكا افػاضةؾ مةا ُيغـةل ظةـ 

م آشةؿ، ومسةؽـ افؼبقؾةة إدخال هذه ادعؾقمات، وهةؿ ُمتةِػُؼةقن ظةذ ِؿةدَ 

تةلفقػ  «بةالد افعةرب »تؼريبًا، ظذ أن افؼباقؾ حِتؾُّ وترَحؾ، وتتجاور، ؾػةل 

إشتاذ: احلسـ بـ ظبةداهلل إصةػفاين، حتؼقةؼ إشةتاذيـ: محةد اجلةارس ، 

(: أشقد بـ 3(: ) افشؼقق فبـل أشقد، ثؿ رمز حتت )266وصافح افعع ) ص

                                           

ئة ؿذم اخلؿس «ضارج »ظذ مقضع «افشؼة »، ثؿ ورد اشؿ «ضارج »إصؾ افؼديؿ  (  1)

 اداضقة.  شـة
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ةَؼْؼ  »باشةؿ  «قافشةؼق »ظؿرو بـ متقؿ، وُتعرف  ة «افش  ةؼة ، ومهةا صةؼتان: افشُّ

ة افسػذ، ؿريتان متجاورتةان، تؼعةان ؽةرب مديـةة  ؼة ،  «بريةدة »افعؾقا، وافشُّ

 ( ـقؾق مسًا (. اكتفك.14بؿساؾة ) 

 «ادعجةؿ اجلغةراذم فؾةبالد افسةعقدية »وؿال إشتاذ: اجلارس أيضًا ذم 

ة: بضؿ افشغ، وتشديد ا ؼة فؼاف مع ؾتحفا: ؿريتةان تؼعةان حرف افشغ: افشُّ

ة افُسْػَذ.«بريدة »ص ل ؽرب  ؼة ة افُعْؾَقا، وافشُّ ؼة  ، افشُّ

ذم معرض ـالم ظـ بـل ظؿةرو بةـ متةقؿ،  «يفرة افـسب »وذم ـتاب 

ةت أرس ـاةرة مةـفؿ، ؾبؼقةت ذم كجةد.. إػ أن ؿةال: وذم   »ؿال: وؿةد حترة

«افسؿقـة »، وذم «افشؼؼ »ذم  «افؼصقؿ
(1)

، ذم افـػقد، «إشقاح »افـباج  رشق 

، ؽةر أن تـاذم ُيذـر بغ ما ذـره إشتاذان: اجلارس، وافعبةقدي وكجد هـا أٓ

، وادسةاؾة بقةـف  «افـبةاج »إشتاذ: افعبقدي حكهؿ ذم مؽان واحد، وهق 

افتل  «ضارج »ؿؾقؾة إذا ؿقست بتحرك افؼبقؾة، ٓ شق  إذا ُأِخَذ بآظتبار جقؿ 

 ً ، ـ  هل فغة تؾؽ افؼبقؾة.ُتـطؼ يا

                                           

  ) عيل احلصقـي(.ؿرية مـ كػقد إشقاح.  (  1)
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ةاج  «افشةؼؼ »وٓ تـاذم بةغ  هةذه وافتةل ذـرهةا إشةتاذ، إْذ أنة احلُجة

ق بؾةدايؿ، ومةادام أن ؿةال: ادجةاور هلةا مةـ  يسؾؽقن ُضُرؿًا صتةك، تبعًا فتػرُّ

افش ل أحد هذه ادؿرات، حسب ما ذـره اإلمام احلريب ذم ـتابف، ؾننة مةاذـره 

 قفد، وؽره، ٓ ُؽبار ظؾقف.افشقخ: ابـ بؾ

ٕظقام شةابؼة ظةـ أرس بـةل خافةد،  «جمؾة افعرب »وؿد ورد بحث ذم 

، وفعةؾ أرسة «ضةارج »ومساــفؿ ذم افؼرن افاامـ اهلجري، وظدة مـ ذفةؽ 

ة »ادحقؿقد، مـ إرس افؼديؿة ؾقفا، وادؼصقد أن  ؼة بؾةٌد معؿةقُر ؿةديً ،  «افش 

ا ذـةره افشةقخ: محةد اجلةارس، وجةقد أمةالك ومل حيتؾقا مـ ظامر، ويميةد مة

ػَذ  »ؽريب  «اخلبقب »فؾعضابا ذم ة افسُّ ؼة ، وهؿ مـ إرس افتل أصار إفقفةا «افشُّ

، وادذـقريـ وإمالك ٓ زافةت ُتـطةؼ باشةؿ أصةحاهبا ذم «بـل ظؿرو »مـ 

َؼؼ »ظؿقم   .«افؼصقؿ »أرس خمتؾػة ذم  «افش 

ه ظةذ افشةقخ: ابةـ فذا، ؾنن ما ذـره افشةقخ: افعبةقدي ذم  معةِرض رد 

دًا، وؿد ظؿةروا  ـة بؾقفد، ذم يؾة افذيـ بدأوا ظ رهتا إخرة، مل يؽـ خزًا مم

مةف أشةتاذكا افػاضةؾ  كصقبفؿ ؾؼط مـفا، وفقسقا أهؾفا وحدهؿ، ومةع مةا ؿدة

كجد أكف اختار مـ أؿقافف أضعػفا وأبالها، ومع ذفةؽ أمهةؾ إرس ادشةارـة 
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افذيـ ظارصوهؿ، واشتؿرت رقاشةتفؿ  «احلصـان»ـفؿ ومعظؿفؿ ؿديؿ، وم

 ظؾقفا ؿرابة ؿرن مـ افزمـ، ومـ أـار إرس متؾُّؽًا ؾقفا.

وكظر ادقضقع مـ جاكب واحد، وما ُكِسَب ظـفؿ ٓ يصح ظؼاًل وكؼاًل، 

ة »وما ذـره ابـ ظقسك ٓ ظالؿة فف باشؿ  ؼة أو رشاقفا أو ظ رهتةا مطؾؼةًا،  «افشُّ

 ، وبعض أخبارها: وهذه دحة ظـفا

َؼْؼ   »، يؿقالن فؾغرب ؿؾةقاًل، وتؼةع «بريدة »: ؿريتان، تؼعان ص ل «افش 

( ـقؾةق 5( أو ) 6، ويبعةدان ظةـ بعضةف  حةقايل ) «ضارج »بجقار  «افُعؾقا

ْػذ »مسات تؼريبًا. و  عات، وأؾسح جمآً،  «افُعْؾَقا »أـز مـ  «افسُّ ، وأـار دمؿُّ

ا مـ افصدؿة وظؾقفا مـ اجلفةاد: ثالثةة أسةاس، و ل                وشؽايا أـار، وـان هل

ب                    «حقضةة مزيةةد »ان، وتػصةةؾ بقةـف : احلةةد افػاصةؾ بةةغ َسةُسْ  «افُعؾقةا »

أي بعةد  «ظداكة افزاـل »وافؼؾبان ادجاورة هلا مـ افغرب، وبغ  «ادَْسَحب »

، ـة  أن                  «ادديـةة ادـةقرة »مةـ خةط   «قؾحا »ـقؾق مس تؼريبًا مـ اؾساق خط  

ة بـت افػرس ة افقاؿعة ؽرب هذا ادؽان، وخارجةًا ظـةف، ؾاصةؾ  «افػريسة »
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وافشؽقى ،مخر هضبة صغرة هـاك، ـان ُيعرف ذفؽ بافزراظة 
(1)

وشةارحة  

 إؽـام، وهق معؾقم بغ اجل ظة أيضًا ، أو معظؿفؿ.

ةا ـاكت بؾةدهتؿ وـان أهؾفا يتعاضقن  افزراظة، واشتخراج ادِْؾح، وفةؿة

، ؾؼةد ـةاكقا أيضةًا ذم افسةابؼ يزاوفةقن «بريدة »ظذ ضريؼ اجلؾب ادتةِجف إػ 

افبقع وافؼا  ذم اإلبؾ، وإؽـام، وافسةؿـ، ومةا إػ ذفةؽ، ويةدخؾقن ؾقةف 

 افتل تبعد ظـفؿ شاظتغ فؾ يش ظذ إؿدام. «بريدة »أشقاق 

ة »زُّ بف وإن مما تعت ؼة ظؿقمًا : تؼيػ جالفة ادؾةؽ ظبةدافعزيز هلةا  «افشُّ

مرتغ
(2)

: 

                 حقـ  ـان يسعك فتابقةت ؿقاظةد ممؾؽتةف، وهةق ذم ضريؼةف مةـ  األوىل:

 إػ ادخقةؿ، وإؿران مسره بإمطار افغزيرة افتل أكزهلا اهلل تعاػ. «بريدة »

بعةد ؾراؽةف  «افرياض »، ذم ضريؼف إػ  «حاقؾ »بعد ظقدتف مـ  والثاكقة:

خصؿف: ابـ رصقد، وذم ـال احلةافغ: اشةتؼبؾف أمةر افشةؼؼ  مـ حؾ  مشؽؾة

                                           

  ) عيل احلصقـي(.روضة ترسح هبا إؽـام.  «افشقـل »ـذا، وفعؾفا  (  1)

 (.  4/328دعايل افشقخ: حمؿد افعبقدي )  «معجؿ أرس بريدة »اكظر ذم ذفؽ:  (  2)
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مكذاك: شـد بـ إبراهقؿ مل شـد احلصقـل
(1)

بقا بةف يقعةًا،  ، وياظتف افذي رحة

وبةةارـقا فةةف، ودظةةق اهلل فةةف بةةافعز  وافتؿؽةةغ، وؿةةد ؽَؿةةر اجلؿقةةع بعطػةةف 

 .ورظايتف

ل بعض أهؾفا افؼدامك، ودخؾقا ذم ادةدن، وترـةقا أمالـفةؿ، وؿد حتقة 

افتل ماتت بعد ذفؽ، صلن افؽار مـ أهؾ افؼرى.
 (2)

 

وبؼل مـفؿ مخرون وافتػة ذم حمقطفا اخرًا أظداد مـ ؿباقؾ صةتةك، مةـ  

، وؽرهؿ، وؿامةت مسةاــ  «افرصايدة »، و  «مطر »، و  «حرب »ظـزة، و  »

رع هـا ، وهـاك. وكشطت ؿقؿة إرايض ذم طةؾ افتطةقر وِحؾؾ متػرؿة، ومزا

                                           

ٕهؾ بؾده، يدايـ ـارًا ذم وؿت  ثريًا ـريً  ظاؿاًل، كاؾعاً  أمر افشؼة مكذاك، ـان (  1)

 ـان اجلقع وافػؼر هقافغافب، ومل تؼتك مدايـاتف ظذ أهؾ افشؼة، بؾ يدايـ أهؾ بريدة.

 وهق شؾقؾ أـارم، ؾلجداده هلؿ ماثر دوكتفا افقثاقؼ ، ومـفؿ وافد شـد . 

 هة(، وتقػ ابـف إبراهقؿ اإلمارة بعده، ثؿ ظبدافعزيز بـ1347تقذم إمر شـة ) 

 إبراهقؿ. 

 (. 326/ 4فؾعبقدي )  «معجؿ أرس بريدة »يـظر ذم تريتف، ووصقتف: 

فا   (  2) ذـر يل معايل افشقخ: حمؿد بـ كارص افعبقدي ة حػظف اهلل ة أكف ٓ يعرف بؾدة ظؼة

ة »أهؾفا ماؾ  ؼة  خرجقا مـفا ، وترـقها، ومل يعتـقا هبا !    «افشُّ
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افرسيع ذم ظفد حرة صاحب اجلالفة ادؾؽ ؾفد بـ ظبدافعزيز ة حػظةف اهلل 

 . مؼال األستاذ: سؾقامن بن محود احلصقـي  اكتفىورظاه ة ( . 

ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسغطتتاػغضتتيػاضتتظشػاضطظذتتورػستتيػطػدطتتظػتحػغػتتيػضصتتتابػػػػػػػ

ػ(1) (ػ:62تػ62)ػشػػ«تبرةاضبراعغنػاضططػ»
َذ[،  «ضارج »)  ة الْسـػ[ ـؼَّ ة الُعؾقا، َضـاِري، الشِّ ؼَّ ادعروفة اآلن ب ]الشِّ

يف مـطؼـة « بريدة»، وهي يف شامل غرب «ضارج»تسؿى قدياًم كاكت  فامجقعو

 الؼصقم.

ـٍ  ؿال معايل افشقخ: حمؿد افعبقدي ة وؾؼف اهلل ة : )هل ظذ صةؽؾ َبْطة

مـ افش ل إػ اجلـقب، يتةِسُع ذم جفة افش ل، حيقط بف مةـ  مـ إرض، ممَتدٍ 

 رق:  َجاٌل: أي مرتػٌع صخري مؼف، ومـ افغرب: افرمؾ(.ةافش

ؿبةؾ اهلجةرة( ذم  81هل افتل ذـرها امةرو  افؼةقس )ت « ضارج»و

حف ادحؼؼقن ذم معرؾة افبؾدان ة« ُمعؾةؼتف»  . ة ظذ افصحقح، ـ  رجة

 

                                           

ـُ   (  1)  هة.  1431ظام  ) مل مدهيش( ذم ؿع أرستـاب ذم مقتِ وأصؾف ـ  شبؼ 
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 افتل مطؾعفا: «: ُمَعؾةؼتف»يؼقل امرؤ افؼقس ذم 

ِؿَػا َكْبِؽ مةـ ِذـةرى َحبقةٍب 

 وَمـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِزلِ 

 

ُخقِل   بِسْؼِط افؾ ةقى بةغ افةدة

 َؾَحقَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾِ 

 

 يؼقل: 

َأَصةةةاِح َتةةَرى َبْرَؿةةًا ُأِرْيةةَؽ 

 َوِمْقَضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفُ 

 

ـِ ذِم َحبِل  ُمَؽؾةةؾِ   َؾْؿِع افَقَدْي  ـَ

ُيِضةةةُ  َشةةـَاُه َأْو َمَصةةابِْقُح  

 َراِهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍب 

 

َباِل ادَُػتةةؾِ َأهَ   ؾِْقَط بِافةذُّ  اَن افسة

َؿَعةةْدُت َفةةُف َوُصةةْحَبتِل َبةةْغَ  

 َضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِرٍج 

 

ةؾِ    َوَبْغَ افُعَذْيِب ُبْعَد َمةا ُمَتَلمة

ومعـاه: فؼد صاؿـا افزق، وأظجبـا ومقضف، ؾؼعدت أكا وأصحايب بغ  

ضارج ة وهل افشؼة ذم ص ل افؼصقؿ ة وافعذيب وهق مقضةع ؿريةب مةـ 

ج، كتلمؾف، وكشقؿ مطره، وافزق فقس بافؼريب مـا ؾ  تلمؾـاه بعقٌد ظةـ ضار

ؾة افُبْعِد. ـُ  مقضعـا 

 (: 2/461ة ط.مرـز زايد ة )« ديقاكف»وؿال ذم ؿصقدة أخرى ـ  ذم 

ؿعةةدُت هلَةةا وُصةةحَبتِل بةةغ 

 َضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارِج 

 

 وبغ تاِلِع يْاُؾةث ؾةافعريض 

يض: جبٌؾ، وؿقةؾ: ( افعر114/  4« )معجؿ افبؾدان»ؿال ياؿقت ذم  

  اشؿ واٍد، وؿقؾ: َمقضٌع بِـَْجٍد.

ُ  افذي ٓ َأُصؽُّ ؾِقةِف أنة امةرَأ افؼةقس ُيِريةُد  ؿال افشقخ افعبقدي: افشة

 افؼصقؿ، فقس ؽره.« ضارج»
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َحف افباحث اجلغةراذم: ظبةداهلل بةـ حمؿةد افشةايع ذم ـتابةف  وـذا رجة

 (.258)ص« ة كظرات ذم معاجؿ افبؾدان ة حتؼقؼ مقاضع ذم كجد »

معجؿ إمةاــ افةقاردة »وظارضف  إشتاُذ: شعُد اجلـقدل ذم ـتابف 

( ورجةةح بلكةةف فةةقس مةةراد امةةرئ افؼةةقس 313)ص« ذم ادعؾؼةةات افعؼةة

 افؼصقؿ.« ضارج»

 وافراجح ما ذهب إفقف افعبقدي وافشايع  ةة واهلل أظؾؿ ةة.

               بةقدي  معةايل افشةقخ: حمؿةد افع« ضةارج»وِمـ أوَظِب َمـ َتؽؾةؿ ظـ 

ؾؾُرجع إفقف. ،« معجؿ بالد افؼصقؿ»ة حػظف اهلل ة ذم 
 (1)

 

ة»وأما  ؼة تَا واِدي « افش  َقت بذفؽ ٕيا ِصؼة ، هةذا هةق «َضةاِرٍج »ؾؼد ُشؿ 

افصحقح
(1)

، وأما افؼصة ادتداوفة: أن افتسؿقة ٕجؾ رشاقفا بشةؼ بقةت مةـ 

                                           

رشح افؼصاقد افسبع »و(، 1386ة 4/1182فؾعبقدي )« معجؿ بالد افؼصقؿ» يـظر:   (  1)

(، 112ٕيب بؽر إكباري، حتؼقؼ: افعالةمة ظبدافسالم هارون )ص« افطقال اجلاهؾقات

ادعؾؼةات رشح »(، 115، 1/66أ.د.ظبةدافعزيز افػقصةؾ )«   رشح ادعؾؼات افعؼة»

فؾـعسةاين ة ط. « ياية إرب مةـ رشح معؾؼةات افعةرب»(، 38فؾزوزين )ص« افسبع

 .(34)ص (هة1324)  افسعادة ذم مك
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ٌة ُخَراؾِقةٌة، ٓيؼب ؾفا افعؼؾ، وٓيميدها افقاؿع، ويميد تؽةذيبفا: َصَعر: ؾفل ِؿصة

تسؿقة ضارج مـ افشؼ، وـارة مبارها، مع ؿدمفا مـ اجلاهؾقة، وـةذا وجةقد 

ة بؿسؿك  مقشقظة أش   إماــ ذم ادؿؾؽةة افعربقةة »، ـ  «افشؼة »بؼاع ِظدة

وما بعدها. (3/648 ط.افدارة )« افسعقدية
 (2)

 

ف 252)ص« قسافؼام»مـ افشؼ، ؿال ذم « ضارج»و َجةُف: َصةؼة (: ]ََضَ

رج،.. وظٌغ مروجٌة: واشعة افشؼ، واكرج: اتةسةع.... وضةارٌج: ةؾاكض

 اكتفك ادراد كؼؾف. .َمْقِضٌع[

تؼريبةًا مـةازل فؾربةاب، وؿقةؾ: فبـةل  وؿد ـاكةت ذم افؼةرن افعةارش

 افصقدا  مـ بـل أشد، ؾخذان مـ متقؿ.

                                           
= 

هذا أصح ما ؿقؾ، ورب  تقجد احت ٓت أخةرى أصةح، ـةلن تؽةقن ذم مةـخػض...،  ( 1)

   ما شقليت: افشؼة ذم ادعاجؿ افؾغقية.واكظر 

معؾقمةات ظةـ ؿريةة  ظةامرة تسةؿك              «افشبؽة افعادقةة »ذم ومـ افؾطقػ: أين وجدت   (  2)

، ورأيةت «اجلزاقر »ذم بؾدة افعافقة، داقرة احلجرة، وٓية ورؿؾة، ذم دوفة  «ؿرية افشؼة »

    ؿصقدة ذم مدحفا. 
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، ثةؿ «ضةارج»بةدل « ريضةا»وهؿ يؼؾبقن اجلقؿ ياً ، فذفؽ ؿةافقا: 

احل دا، وادريزيؼ( رَسُ أُ  ) هة(  1145شـة )مـ شؽـفا 
 (1)

 ،مةـ مل هقيؿةؾ 

مـ مل أبق رباع، مـ افسؾؼا، مـ بـل تغؾب بـ واقؾ بـ ؿاشط.
 (2)

 

                                           

، متةقؿ ةمةـ ة  ِضةري، واخلْ إصةؼف وشؽـفا أيضًا أرس ظديدة: ـاحلصقـل، وادحقؿقد  (  3)

وادبةارك افُعَؿةري، وافضةافع، وافبؾقفةد، وافعةامر، أهؾ افدظقسة، وادزيد  وافشعقبل،

 .كثر وغرهموافـؿر، وادجحدي، وافضحقان، وافـامس، وافدريقيش، 

 :وهةؿ مةـ ذريةة: مل شةقيد  «افشةؼة »إػ  «ادجؿعةة »افذيـ اكتؼؾقا مـ  الؼدماءومن  

 افشؿري. : ظبداهلل «ادجؿعة »شاــ  بـايد بـ محد  شق

معجةؿ  »  (،111) ص «تاريخ ابـ فعبةقن » : «افشؼة »ل  «افسقيد »ِؿَدم جم  ذم  واكظر

 (.431/ 11) «أرس بريدة

« معجؿ مةا اشةتعجؿ»(، 451، 3/355فقاؿقت)« معجؿ افبؾدان: » «افشؼة »اكظر ذم  (  2)

صةػة جزيةرة »مل أجةد ـالَمةف، ( وذم ادقضع إول إحافة إػ متؼدم و852، 3/816)

افةةروض »(، 1159)ص« افؼةةامقس ادحةةقط»(، 329، 327فؾفْؿةةداين)ص« افعةةرب

فؾفْؿداين)تقذم ذم افـصػ افاةاين « صػة جزيرة افعرب»(، 374فؾِحْؿَري)ص« ادعطار

، 3/1254فؾعبةقدي )« معجؿ بؾةدان افؼصةقؿ»(، 381، 336مـ افؼرن افرابع( )ص

ر ةفـصة« إمؽـة وادقاه واجلبال...»(، 1/21ـ بؾقفد )ٓب« صحقح إخبار»(، 1256

(، ـتةاب 183هةة تؼريبةًا(  حتؼقةؼ: افعالةمةة: محةد اجلةارس )ص561اإلشؽـدري)ت

= 
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ويروى بافػتح ظةـ افغةقري  ؿال ياؿقت احلؿقي:ِصّؼ ، بؽرس أوفف ،

ع، وؿقةؾ: هةق اشؿ مقضع ،ـذا ؾرسه بعضفؿ ذم حةديث أم زر ذم جامعف،

ؼُّ بافػتح ظـ افزخمؼي، وُيروى بافؽرس أيضًا: مةـ حصةقن  افـاحقة، وافشة

 خقز ، ....... وذم ـتاب كك :صؼ: مـ ؿرى ؾدك تعؿؾ ؾقفا افؾجؿ 

ؿال ابـ مؼبؾ يـازع صؼقا :ـلن ظـاكف يػةقق بةف إؿةداع جةذع مةـؼح 

فؽـ مةـ وؿال أبق افـدى مـ ظجقة افشؼ يطقف بافقدك فقس مـ افقادي و

 ؾدك.

                                           
= 

معجةةؿ »(،  132ة  131ضةةؿـ شؾسةةؾة هةةذه بالدكةةا  د.صةةافح افقصةةؿل )« اجلةةقا »

 كظةرات ذم»(، 314ة  311شعد بـ جـقدل )ص« رةإماــ افقاردة ذم ادعؾؼات افعش

 . (258ةة  234فعبداهلل بـ حمؿد افشايع )ص« معاجؿ افبؾدان ة حتؼقؼ مقاضع ذم كجد

بلن ؾقف إػ إحافة إػ ما تؼةدم،  «معجؿ ما اشتعجؿ »هذا ما ذـرتف ظـد اإلحافة إػ  تـبقه:

إصةؾ ة ـة  ذـةر  ترتقب افؽتاب تكف ذمأن ادحؼؼ  يل ؾق  بعد تبغة وؿد ومل أجده، 

 ، وهةلصحقحة هـا ، ؾلصبحت اإلحافة( ة 185/ 1)  «مؼآتف »حل ذم افعالمة افطـا

 .ة وهق متلخر ظـف بعد تكف ادحؼؼ ة  إػ ادقضع افااين
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صؼقق يع صؼ أو صؼ وهق افـاحقة مـزل بطريؼ مؽة بعد واؿصة مـ 

افؽقؾة وبعدها تؾؼا  مؽة بطان وؿز افعبادي وهةق فبـةل شةالمة مةـ بـةل 

 أشد...

 وؿال ياؿقت: و افشؼقق أيضا مـ مقاه ضبة بلرض افق مة .

ذم ؽةزوة ملسو هيلع هللا ىلص صؼة بـل ظذرة: مقضع ؿرب وادي افؼرى مرة بف افـبةل  

 ك، وبـك ذم مقضع مـف يؼال فف: افرؿعة  مسجدًا ُيعدُّ ذم مساجده. تبق

 صؼة : بؾػظ ادرة افقاجدة مـ افشؼ مقضع أو مديـة. 
(1)

 

 

 :«الشؼة »و  «ضارج »ومما يضاف إىل ادصادر السابؼة عن 

معجــم البؾــدان والؼبا ــل يف شــبه اعزيــرة العربقــة والعــراق  » .3

غ، تريةة وتعؾقةؼ: أ.د. ظبةداهلل بةـ رؿةفؾؿستش «وجـويب األردن وسقـاء

              ( ، 382، و  118ة 5/117كارص افقفقعل ة ط. دارة ادؾؽ ظبدافعزيز ة ) 

 (8/311 ،) 

                                           

 (356ة 355/  3 ) فقاؿقت احلؿقي «معجؿ افبؾدان»  (1)
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دحؿد بـ ظبدافرمحـ بـ حمؿد افػراج  «الشؼة ادايض واحلارض » .2

                  هةةة ذم جمؾةةد     1433، ط. ذم ظةةام «افشةةؼة افسةةػذ »مةةـ أهةةؾ  «افبقةةدا  »

ى (.ؼَ مُ  فُ ؿُ صػحة، وورَ  286)    قة

فألشةتاذ:  «تـاري  كشـلة مـدن وقـرى كجـد ومعـاه أسـام فا » .1

 311هةة ذم ) ؽةالف 1434مـصقر بـ ظبةداهلل بةـ محةد افشةعقبل ، ط. 

 . صػحة(

 وسقليت تعؾقق يسر عؾقفام.

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

ػدببػتدطغظػبضدةػاضذػظػبؼذاػاالدم؟ػ

 في معاجم اللغة: اضذُّػَّظ
 

ة: افسػر اف ؼة ة وافش  ؼة ة افسػر، وظبارة بعضةفؿ: ضريةؼ افشُّ بعقد، ومشؼة

 بعقدة ذات مشؼة. 

فألزهري:  )... احلراين ظـ ابـ افسؽقت، ؿةال: « هتذيب افؾغة» وذم 

افشؼ: ادشؼة، وافشؼ: كصػ افق ، وافشؼ: افصدع ذم ظةقد أو حةاقط أو 

 زجاجة.

وؿال افؾقث: افشؼة: صظقة تشؼ مـ فقح أو خشةبة، ويؼةال فسكسةان 

 : احتد ؾطارت مـف صؼة ذم إرض، وصؼة ذم افس  .ظـد افغضب

 وافشؼة معروؾة ذم افاقاب. 

وافشؼة بعد مسر إػ إرض افبعقةدة، يؼةال: صةؼة صةاؿة، ؿةال اهلل  

 . (42)  ، ميةافتقبةشقرة   ژ ٹ  ڤ   ڤ  ڤژ : تعاػ

 أبق ظبقد ظـ إصؿعل ؿال: افشؼقؼة ِؿطع ؽالظ بغ ـؾ حبع رمؾ.

ي(: وهؽذا ؾرسه يل أظرايب وشؿعتف يؼقل وهق يصػ ؿؾت ) إزهر 

افدهـا  ؾؼال: هل شبعة أحبؾ بغ ـؾ حبؾغ صؼقؼة، وظرض ـؾ حبؾ مقؾ 
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وـذفؽ ظرض ـؾ صؼقؼة ؿال: وأمةا ؿةدرها ذم افطةقل ؾة  بةغ يةزيـ إػ 

 يـسقظة افؼػ ؾفق ؿدر سسغ مقال..(.

ات، ذم ؿقفف: وكؼؾ ابـ مـظقر ـالم إزهري وؾقف زيادة: مؽرمة فؾـب 

 ) افشؼقؼة: ؿطعة ؽؾقظة بغ ـؾ حبع رمؾ وهل مؽرمة فؾـبات..(.

هة( :  ) وافشؼة: مسر بعقد إػ أرض كطقة. 395ؿال ابـ ؾارس ) ت 

 تؼقل: هذه صؼة صاؿة. 

 .  (42)  ، ميةافتقبةشقرة   ژ ٹ  ڤ   ڤ  ڤژ ؿال اهلل تعاػ: 

 وافشؼة مـ افاقاب، معروؾة.

وافشةؼقؼة: ؾرجةة بةغ افرمةال تـبةت. ؿةال رس: إػ أن ؿال ابةـ ؾةا

أبقحـقػة: افشؼقؼة: فغ مـ ؽؾةظ إرض، يطةقل مةا ضةال احلبةؾ. وؿةال 

إصؿعل: هةل أرض ؽؾقظةة بةغ حبؾةغ مةـ افرمةؾ. وؿةال أبةق هشةام 

 إظرايب: هل ما بغ إمقؾغ. وإمقؾ واحلبؾ شقا . 

 وؿال فبقد:

 شؼاقؼ ضقؾفا وبغامفاخـسا  ضقعت افػرير ؾؾؿ يرم  *  ظرض اف
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وؿال إصؿعل: ؿطع ؽالظ بغ ـؾ حبع رمؾ. وذم روايةة افـضةةر: 

افشؼقؼة إرض بغ اجلبؾغ ظذ ضقارمها، تـؼةاد مةا اكؼةاد إرض، صةؾبة 

 يستـؼع ادا  ؾقفا، شعتفا افغؾقة وافغؾقتان. 

وفقٓ تطقيؾ أهةؾ افؾغةة ذم ذـةر هةذه افشةؼاقؼ، ؿؾـا ) ابـ ؾارس(: 

ضريؼفؿ ذم ذفؽ، فؽان افشغؾ بغره مما هةق أكػةع مـةف أوػ، وأي وشؾقــا 

مـػعة ذم ظؾؿ ما هل حتك تؽقن ادـػعة ذم ظؾؿ اختالف افـاس ؾقفا. وـاةر 

مما ذـركاه ذم ـتابـا هذا جار هذا ادجةرى، وٓ شةق  ؾةق  زاد ظةذ افاالثةل، 

 (.وفؽـف يج افؼقم وضريؼتفؿ

 .، وهل ؾاقدة كادرةقة افعامةأوردت ؿقفف إخر فؾػاقدة افعؾؿ

افشؼة: افـاحقة ؿافةف « : ) تػسر ؽريب افصحقحغ» ؿال احلُؿقدي ذم 

 ابـ ظرؾة وؿال افقزيدي يؼال إن ؾالكا فبعقد افشؼة أي بعقد افسػر(.

أكةف أرشةؾ إػ امةرأة بشةؼقؼة »ؿال ابـ إثةر: ) وذم حةديث ظةا ن 

ؼقؼة. وؿقةؾ هةل كصةػ افشؼة: جـس مـ افاقاب وتصةغرها صة «شـبالكقة

 ثقب.
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وذم إرض اخلامسة حقات ـاخلطاقط بةغ » وذم حديث ابـ ظؿرو:  

هل ؿطع ؽالظ بغ حبةال افرمةؾ، واحةدهتا صةؼقؼة. وؿقةؾ هةل « افشؼاقؼ

 افرمال كػسفا(.

إِذا ـاكت اداُل ة واحدة ؾفةل ريطةة، ؾةنِذا ـاكةت كصةػًا ؾفةل ُصةؼة، 

 واجلؿقع: ُصؼؼ وِصؼاق. 

: جاك  ؼُّ  ب اجلبؾ وؽره.وافشة

ؼة بافضةؿ وحةده، مةـ افاقةاب:  معروؾةة مةـ افاقةاب افسةبقبة وافشُّ

 .ادستطقؾة، واجلؿع صؼاق وُصُؼؼ

ـُ ) هة(: 651) ت فؾصاؽاين« افشقارد» وذم  ُة، وؿةرَأ ابة ؼة ُة: افشُّ ؼة افش 

ُظَؿرَ 
(1)

ةُ  » :   ؼة  .( «َوفؽِـ َبُعَدْت َظَؾقفؿ افش 

ؿرا ة اجل ظةة « : ) معجؿ افؼرا ات افؼرمكقة» بافـسبة فؾؼرا ة، جا  ذم 

ة، وهل فغة ؿريش. ؼة  بافضؿ: افشُّ

ة بؽرس افشغ، وهل فغة ؿقس. ؼة  وؿرأ ظقسك بـ ظؿر: افش 

                                           

 ـذا ذم ادطبقظة ، وفعؾف  تصحقػ، ظقسك بـ ظؿر، ـ  شقليت بعد ؿؾقؾ. (  1)
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ة. ؼة  وظذ هذا تؽقن ؿرا ة ظقسك: َبِعَدت ظؾقفؿ افش 

ة ة ( ا.هةة أي ؿال أبق حاتؿ: ) إيا فغة متقؿ ذم افؾػظغ: بعةدت.. افش  ؼة

 بؽرس افعغ وافشغ.

ة. ة، وِصؼة  وحؽك افؽساقل: ُصؼة

معجةؿ » اكتفةك مةـ وأمال افؽسةاقل اهلةا  ومةا ؿبؾفةا ذم افقؿةػ(. 

 وذم حاصقتف ظدد مـ ادراجع ظـ افؼرا ة. « .افؼرا ات افؼرمكقة

ة: ِصةَؼٌؼ. وافصةقاب ِصةؼاق    ةؼة ؿال افصػدي: ) ويؼقفقن جلؿع افشُّ

ما ـان ظذ ُؾْعؾة مضؿقم إول ؾجؿعف يليت ظةذ ُؾَعةٍؾ ؿقاشةًا  وُصَؼؼ، وـؾ

مطةردًا، ورب  جا  ظذ ؾِعال كحق ُبْرمة وبِرام وُيّة وُجؿ وِيام، وـذفؽ ُؿّبةة 

 وُؿَبٌب وِؿباب.

ةؼاق َؾةداٌ     ويؼقفقن: ذم رجع ُصؼاق. وافصقاب: ُصؼقق، ؾلمةا افشُّ

 قاؾرها وأرشاؽفا(.مـ أدوا  افدواّب، وهق ُصدوع تؽقن ذم ح

ة «:  تاج افعروس» ومـ  ةؼة افشؼ مـ ـؾ يش : كصةػف إذا ُصةؼ، وافش 

 بافؽسةر: صظقة أو ؿطعة مشؼقؿة مـ فقح أو خشب وؽره.
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وافشؼقؼ: ما  فبـل أشقد مصغرا ماؼال، وهق ابـ ظؿرو بـ متةقؿ ؿةال  

 ظقف بـ ظطقة:

 أمـ مل مل ظرؾت افديارا *  بجـب افشؼقؼ خال  ؿػارا .

 يروى بجـب افؽاقب.و

وافشؼقق بافضؿ: مـفؾ مـ مـاهؾ احلاج، ومـةزل مةـ مـةازهلؿ بةغ 

 واؿصة وافاعؾبقة. وافشؼقق أيضًا: مـ مقاه بـل ضبة بلرض افق مة.

 وافشؼ: مقضع مـ أظ ل افبحرة. 

وؿال ذم مقضع: ) افشؽة بافضؿ: افشؼة يؼال: إكف فبعقةد افشةؽة، أي 

افشؼة(.
 (1)

 

                                           

              فؾػةارايب « معجةؿ ديةقان إدب» (،  و876/ 2ٓبةـ دريةد )« افؾغةة يفةرة» ـظر: يُ  (  1)

« ؽريةب احلةديث» ( ، 216ةة 215/ 8فألزهةري )« هتذيب افؾغة» (، 73، 26/ 3) 

« ادخصص» (، 172ة 171/ 3ٓبـ ؾارس   )« مؼايقس افؾغة» (، 272/ 1فؾخطايب )

فؾحؿقةدي « ا ذم افصةحقحغتػسةر ؽريةب مة» (، 414/ 4، ) 314/ 3ٓبـ شقده )

فؾِحؿةَري « صةؿس افعؾةقم» (، 515/ 1فؾزخمشةري )« أشاس افبالؽة» (، 161)ص

« افشةةقارد»  (،492/ 2ٓبةةـ إثةةر )« افـفايةةة ذم ؽريةةب احلةةديث» (، 3321/ 6)

فسةان » (، 344/ 2ٓبـ مافؽ )« إـ ل اإلظالم بتاؾقث افؽالم»(، 21فؾصاؽاين )ص 

= 
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ػساضخالصظ:
ةافش   .3 ؼة ة، وافشُّ  ، ـالمها يصح فغًة.ؼة

وصػ فألرض، ـغافب افؼةرى وادةدن، وشةبؼت  «ةؼة افش   »أن  .2

أو                  «افشةةؼة »اإلحافةةة إػ مقاضةةع ظديةةدة جةةدًا ذم جزيةةرة افعةةرب تسةةؿك 

 ، ؾفؾ يا ترى ـؾفا اصسيت بشؼ بقت مـ صعر ؟!«صؼة ... »

ـ ظؿف: مريزيؼ مةـ أن ؿدوم اجلد: احلؿقدي مـ مل هقيؿؾ، واب .1

 هة( . 1145مبارشة، ـان ذم شـة )  «افشؼة »إػ  «افتقيؿ »بؾدة 

أخةرى ـاحلصةقـل وؽةرهؿ، وٓ  رَسُ أُ   أيضةاً  «افتقيؿ »مـ  توؿدم 

، فؽـ ؿةدومفؿ ـةان بعةد ؿةدوم اجلةد: أظؾؿ بافتحديد شـة ؿدومفؿ

.احلؿقدي، وابـ ظؿف: مريزيؼ
 (1)

 

                                           
= 

فؾصػدي )ص « تصحقح افتصحقػ وحترير افتحريػ» ، (184، 182/ 11« )افعرب

معجةةؿ افؼةةرا ات » (، 27/231(، و ) 525ةةة 514/ 25« )تةةاج افعةةروس» (، 339

 (.393/ 3د. ظبدافؾطقػ اخلطقب ) « افؼرمكقة

 ) عيل احلصقـي(.. افذي أظرؾف أكف ظؼبفؿ، رب  بسـة أو كحقها، وٓ أظؾؿ حتديداً   (  1)
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صقؿ مـ صؼ بقةت مةـ صةعر، ذم افؼ «افشؼة »أن افؼصة ذم رشا   .0

ؿصة مؽذوبة، رؽؿ تـاؿؾ مباقـا وأجدادكا هلا، وافـؼؾ ادتقارث مؼبةقل مةا مل 

 يصادم افعؼؾ، وافـؼؾ افعؾؿل ة ـ  شقليت ة .

ؾ بعةض اُؿةـَ تَ  وفقس تـاؿؾ هةذه افؼصةة بةلظذ،  أو مسةاو، أو كحةقِ 

أو  ادـتسبغ فؾعؾؿ ذم ظامة افتخصصات، أحاديث مؽذوبة أو ضةعقػة جةداً 

أيضةًا  هةق مع ورود أشاكقد هلا، وفةقس ـسب فؾـبل ضعقػة تُ 

، ومعؾقمةات ـتـاؿؾ بعض ادجتؿعات جقاًل بعد جقؾ فبدع ـبرة أو صغرة

 .مغؾقضة

ؾؾ ذا كؼبؾ مةـ مباقـةا وأجةدادكا دون ؾحةص، وكعةرض ادـؼةقٓت 

افؼظقة وافتارخيقة وؽرها فؾػحص وافـؼةد، هةؾ حبـةا ٔباقـةا وأجةدادكا 

 ا كضػل ظؾقفؿ افعصؿة ؾق  يرووكف ؟!جعؾـ

ممةـ يـظةر إذن ؾ إجداد، ؾؾسَت افـؼد بعقدًا ظـ متـاؿَ  ـت تعتزإن ـ

ث، وٓ ـالمؽ مما يـبغل أن ُيسؿع  .ذم افعؾؿ، وحُيدة

ؿ بف إٓ إذا مل خيافػ افعؼؾ، أو افـؼةؾ، سؾة ؾافتتابع وتـاؿؾ إجقال ٓ يُ 

ووجةقد صةؼؼ ـاةرة ذم أرض اهلل،  وافـؼؾ هـا ذم بقان معـةك افشةؼة فغةة،
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ومعرؾة أيا ـاكت مسؽقكة مـ ؿبؾ، وأن ؾقفا مبارًا جاهؾقة، وأيا ظذ ضريؼ 

إػ افشة ل، وخةارج   اشساتقجقة ذم كجد ةة ومقؿعفا ذم مـطؼة مـ افؼصقؿ  ادساؾريـ

 افبالد، إػ ؽر ذفؽ إدفة افتل تؽذب هذه افؼصة.

ك إول اف «ضارج» .0                ،  «افشةؼة افعؾقةا »ؼةديؿ ، تشةؿؾ هق ادسؿة

، وهةةل ادةةراد ذم معؾؼةةة امةةرئ افؼةةقس، «افشةةؼة افسةةػذ »، و «ضةةاري» و

 وضارج مـ افشؼ ة ـ  شبؼ ة َضجف أي صؼف. 

متلخرًا بعد إفػ مـ  ة فؾؿقضع ادتحدث ظـفة  وجا  مسؿك افشؼة 

 اهلجرة.

خافد، ثؿ جا  بـةق  بـق وؿبؾف ضارج ـان يسؽـفا ذم افؼرن افاامـ .6

 ، ومخرون مـ ؿباقؾ وشؽان صتك. هة(1145)  متقؿ، ثؿ جا  بـق واقؾ

ضةةارج   افشةةؼة ـؾفةةا ، ؾقفةةا مبةةار هالفقةةة   جاهؾقةةة ؿديؿةةة،  .1

وشةؽـتفا ؿباقةؾ صةةتك، وهةل واشةعة جةةدًا ، ؾؿةـ ادسةتحقؾ أن يشةةسهيا 

ـحجؿ شجادة افصالة  صعر، بقت ةؾضاًل ظـ أن يؽقن مؼابؾ صؼ ،صخص

عطك ٓمرأة مـػةردة ٓ أهةؾ وٓ ظشةرة ة ـة  ؿةال احلصةقـل تُ  ية !؟افػرد

. 
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، وأرى أن مريزيؼ ، ومعف ابـ ظؿف«افتقيؿ »دا جا  احلؿقدي مـ  .8

معف  ؽرمها مـ ياظتف ، مل تؽـ إرض خافقةة متامةًا، ؾقفةا شةؽان ؿةبؾفؿ 

            وبعدهؿ، وافؼباقؾ وإؾخاذ ذم تؾؽ إزمان حتةؾ وترحةؾ، مةع افعؾةؿ أن 

 حاَضة ٓ بادية. «متقؿ »

جم  ثالثة ؾؼط، واشتؼرارهؿ ذم بؾدة جديةدة، خيةافػ ادتعةارف  .9

ذهاب أبـا  ظؿفؿ ؾاكظر مااًل ذم ظؾقف، مـ ارحتال افـاس ياظات ٓ ؾرادى، 

أشة    ذـةروا ، غادةمرخ بعةض ، ؾؼد ذـر ذفؽ« حريؿال ») مل محد( إػ 

 .، وذم ظبارة: وؿبقؾتفؿؿ: وياظتف، وأضاؾقا إفقفؿـبارهؿ

 ؾ ، خاصة مـ مـطؼة إػ مـطؼة بعقدة.هؽذا ـان افتـؼُّ 

كةزل ادحةؾ افػةالين، ؾةنن أن ؾالكةًا  ارحتةؾ و شؿعَت أو ؿرأَت وإذا 

ادذـقر مل يؽـ وحده ، ٕن افـاس يذـرون رققس افؼقم أو ادشةفقر ؾةقفؿ، 

 .جقدًا ة رظاك اهلل ة  اوفقس ادؼصقد وحده، ؾاكتبف هلذ

احلديث ذم زماكـا ظـ تلشقس افؼرى، حديث ظجقب، ـةؾ أرسة  .34

ظل أن جدها هق افذي أشسفا !!   ذم تؾؽ افؼرية أو ادديـة تدة
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تليت ؿباقةؾ تؾةق افؼباقةؾ، وٓ يـػةرد  مـ ؿديؿ،  ؽافب افؼرى معؿقرة

ؾقفا أؾراد، بؾ ادقضقع ياظات ذم ياظات، وفق ـاكةت إرض جديةدة مل 

 فـازل ؾقفا صخص مشفقر ومعف ياظتف   ؿبقؾتف.تعؿر مـ ؿبؾ،  ؾنن ا

وافعجقةةب أن إوفةةغ مل حيػظةةقا حتديةةد بعةةض إكسةةاب، وتعةةداد 

إصخاص، وذـر افتاريخ افدؿقؼ، إػ ؽر ذفؽ مـ ادعؾقمةات إشاشةقة، 

ـارًا ذم دظقى أن جدي ؾالكةًا أو جةدك ؾالكةًا هةق افةذي  كحـ ثؿ كختؾػ

 شـة ! 411أشس هذه افبؾدة ؿبؾ 

تصقر مةـ ؾةرد واحةد، ادسلفة افؽ فقة افتل ٓ تُ  ة ذم رأيَؽ ة بطتُض 

 !! ادفؿة وُجفؾ ـار مـ إشاشقات

ؾ، وافـؼاصات وآختالؾات حقل ٓ أرى احلديث ،فذا ؿضةقة  ادػصة

بشة  مةـ ذفةؽ إٓ فؼةرى جديةدة ٓ  ؾنكف ٓ يؿؽـ اجلزم  ،ؿرية ما تلشقس

 ، وؽرمها.   ػ ؾقفا: ـإرضاوية، وافبداقعتؾَ خُي 

ؾ  ن تليت فبؾدة مـ افعفد اجلاهع، وشؽـتفا ؿباقؾأأما  تؾق افؼباقؾ، ُرحة

شةـة، وتـسةج حقهلةا بعةض  311ها جلدك ؾالن ؿبؾ ، ؾتليت فتجرة وؽرهؿ
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، ؾفةذا يسؾةع إـاذيب ة ـ  شقليت بعد ؿؾقؾ فش  مـ هذه آختالؿةات ة 

 .ؾؿ وافبحثظـف افرجؾ افعاؿؾ افعامل، ؾضاًل ظؿـ يدظل افع

افػخر فسكسان ب  يبذفف مـ اخلر، وما يابتةف كؼةًا تقثقؼقةًا ظة   .33

 ر مثةارهؿةبذفف مباؤه وأجةداده، مةـ ؿصةص ومقاؿةػ ومةدايـات، ويـشة

افعؾؿقة ؽرها ، افتل تدل ظذ خرية وظطا : فقؼتػقفا إبـا   وفتغرس ؾقفؿ 

جيةر ٕرستةف أو ؿبقؾتةف افـخقة اإلشالمقة، وادرو ة افعربقة افتل متـعف مـ أن 

ف ؾعاًل حرامًا، أو معقبًا، أو خارمةًا مةـ خةقارم ادةرو ة أو بؾدتف أو وضـف ـؾ  

 افتل ٓ ُتعرف ذم أجداده افذيـ تـاشؾ مـفؿ.
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ػ:راطظػرنػاضذػظػوشغات
                   لؾـدكتور: عقـد القحقـى «افققتقةقب »صاهدت مؼطعةًا يةقاًل ذم  .3

افتةل ذـرهةا امةرو   «ظةغ ضةارج »ة يتحدث ظةـ  ه خراً ، وجزاة وؾؼف اهلل

ًة بآظتـا ،  افؼقس... فؽـف ذـر حةدياًا ٓ  وـان جفدًا يشؽر ظؾقف، وفػتًة حرية

              ظةـ  أو ـتةب ، ورأيت بعةض مةـ يتحةدثجيقز كسبتف فؾـبل 

ؿةؾ، مـ ؿال ظةعة مةا مل أ » يستدل بف، فذا ممؾ افتـبف، ؾػل احلديث: «ضارج »

، ؾإمر صديد جدًا أن كقرد حدياًا مؽةذوبًا أو صةبف،  «ؾؾقتبقأ مؼعده مـ افـار

 ، واحلديث هق :ـافضعقػ جدًا، وكـسبف فؾـبل 

« ادجافسةة وجةقاهر افعؾةؿ»هة( ذم 333ـََقري )تيْ * ؿال أبق بؽر افدة 

ـِ مَحةةاٍد ، 1116)رؿؿ ( 3/386) ـُ ُمقَشةك ْبة ُد ْب َثـَا حُمَؿة ـَا ل : حةدثؿةا( :َحدة

ـَ  ـْ َأبِقِف : َؿاَل : َأْؿَبةَؾ َؿةْقٌم ِمة ٍد ، َظ ـِ حُمَؿة ـْ ِهَشاِم ْب َْزِديُّ ، َظ ْٕ ـُ َشْفٍؾ ا ُد ْب حُمَؿة

ـِ ُيِريُدوَن افـةبِلة  ِريَؼ َوَؾَؼةُدوا ادَْةاَ  ، َؾَؿَؽُاةقا  اْفَقَؿ ، َؾَلَضؾُّقا افطة

 : 
ِ
َٓ َيْؼِدُروَن َظَذ ادَْا   َثاَلًثا 

ِ
ُجةُؾ ِمةـُْفْؿ َيْسةَتْذِري بَِػةْل  ةُؿِر َأِو  َؾَجَعةَؾ افرة افسة

ْؾِح مِيس ةَذفَِؽ  اً افطة ـَ ـَ اْفَعَطةِش ، َؾَبْقةـََ  ُهةْؿ  اَلُمُفْؿ ِم ـَ ـَ احْلََقاِة ، َحتةك َخَػَت  ِم

ْمِرِئ اْفَؼْقِس: ِٓ  َأْؿَبَؾ َراـٌِب َوُهَق ُيـِْشُد َبْقَتْغِ 
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ـْ َؾَراِقِص ةَوَأنة اْفَبقَ   *َفا ةَة مَهُّ ةِريعَ ةافشة  ا َرَأْت َأنة ةَودَة     َفا َداِم  ةاَض ِم

تِل ِظـَْد َضاِرٍج    َؿِت اْفَعْغَ افة  َيِػلُ  َظَؾْقَفا افظ ؾُّ َظْرَمُضَفا َضاِم  * َتَقؿة

ـَ  ـْ َيُؼقُل َهةَذا ؟ ؿةال : امةرئ اْفَؼةْقِس . َؾَؼةاُفقا : َؾةَلْي ُب : َم ـْ  َؾَؼاَل افرة

َضاِرٌج ؟ َؾَؼةاَل : ُهةَق َذا َخْؾَػُؽةْؿ . َؾةاْكَحَرُؾقا إَِفْقةِف : َؾةنَِذا َؽةِدٌق ، َوإَِذا َظَؾْقةِف 

ُْؿ ، َومَحَُؾقا َحتةك َبَؾُغةقا  ُبقا ِمـُْف َومَحُِدوا َرهبة اْفَعْرَمُض ، َوافظ ؾُّ َيِػلُ  َظَؾْقِف ، َؾَؼِ

ةْعِر ، َؾَلْخ  ادَْاَ  ، َؾَلَتْقا افـةبِلة  ـَ افش  وُه ، َوَؿاُفقا : َأْحَقاَكا َبْقَتاِن ِمة َزُ

ْمِرِئ اْفَؼْقِس ! َؾَؼاَل افـةبِةلُّ  ِٓ « : ، ْكَقا قٌر ذِم افةدُّ ـُ َذاَك َرُجةٌؾ َمةْذ

ِخَرِة ، َخاِمةٌؾ ؾِقَفةا ، جَيِةلُ  َيةْقَم اْفِؼَقاَمةِة َمَعةُف فِةَقاُ   ْٔ يٌػ ؾِقَفا ، َمـِِْسٌّ ذِم ا رَشِ

عَ   إَِػ افـةاِر افشُّ
ِ
 «.َرا 

 .ضعقف جداً وهذا إشـاٌد واٍه جدًا، وهق معضؾ. واحلديث 

 «.ادجافسة»  اكظر خترجيف مطقًٓ ذم ختريج افشقخ: مشفقر شؾ ن ل

( حةةديث رؿةةؿ 6 /482)   فألفبةةاين « افسؾسةةؾة افضةةعقػة»و 

(2931.) 
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ــايض  »هةةة( ـتةةاب بعـةةقان: 1433بةةع ذم ظةةام ) ضُ  .2 ــؼة اد الش

اج  »اج حمؿد بـ ظبةدافرمحـ بةـ حمؿةد افػةرة : فألخ «واحلارض  ا دَ قْة افبَ ؾةرة

اج ضاري  286، وهةق ذم جمؾةد )  «افشةؼة افسةػذ »مةـ أهةؾ «وفقس ؾرة

ى (.  صػحة، وورؿف مؼقة

هةا، «افشؼة »ػرد فؾتعريػ ب وهذا افؽتاب هق أول ـتاب يُ  ، وُأرَسِ

 أؾرادها افبارزيـ، وتارخيفا، وما يتعؾؼ بذفؽ.بعض و

اج ظةذ جفةده افطقةب، ومبادرتةف إوػ، أصؽ ر أخةل حمؿةد افػةرة

واهت مف افؽبر ببؾةدتـا، أشةلل اهلل افعظةقؿ أن جيعةؾ مةا ظؿؾةف ذم مقةزان 

 حسـاتف.

            وإين أدظقه ة أحسـ اهلل إفقف ة  فقؽقن ـتابف مرضقًا ظـةد ظامةة أهةؾ 

فطبعةة إوػ ، أن يعتةز ا، دون تػريةؼ بةغ أجزاقفةا ، وأرسهةا «افشؼة »

دمريبقة، وأن هُيقل فؾطبعة افااكقة كسخًا حمدودة يعرضفا ظذ أهؾ افعؾؿ مةـ 

أهؾ افشؼة، وفقس هذا إؿالًٓ فؾجفد، واكتؼاصًا فؾتلفقػ، ؾنن أهؾ افعؾةؿ 

وكتـ  التعريـف مازافقا مـ ؿديؿ افزمان يعرضةقن ـتةبفؿ فالشتشةارة، 

، وٓ يسةتطقع اًم يف أرس متعددةبالبدان أوىل وأهم: ألن هلا تعؾؼاً مبارشًا مف
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قة إٓ بعةد أن رضِة مُ  مـصةػة ـاقـًا مـ ـان أن يؽتب ظةـ بؾةدة ـتابةةً أحٌد 

يستؽتب أهؾ افعؾؿ ؾقفا، ويعرض ظذ ادززيـ مـفؿ ما ـتب، وؽـل ظةـ 

 وٓ يةـؼص ؿةدره، افبقان أن هذا افتعاون ٓ يسؾب افؽتةاب ظةـ ممفػةف،

دة إػ أصةحاهبا ذم افؽتةاب، حتةك ٓ حيقؾ افػاقوهق ؾافؽتاب باق دمفػف، 

 يؽقن ثَةؿة مةدخؾ ظؾقةف حقةـ  ُيغػةؾ أرسًا مةـ احلةديث ظـفةا، احلةديَث 

 افقاجب ذـره، ٓ أظـل اإلصارة افعابرة.

ة  ؾقف ٓ صؽ ف حمػقظٌ ػف ة وحؼُّ أؤـد افؼقل وأظقده أن افؽتاب بؿمف  

سةػذ ، : افعؾقةا، وضةاري، واف «افشةؼة »عتز خاصًا بةف، ؾؽةؾ أهةؾ ٓ يُ 

 يرؾعقكف، وهيتؿقن بف.

 «افشةؼة »يقع مةا ـتبةف افعبةقدي ظةـ ذم ـتابف   غَ ـ  أؿسح أن ُيػرِ 

ف أهؾ افعؾؿ وافباحاقن ، معزوًا إفقف، ويضقػ ما ـتبَ شاقر ـتبف وأؾرادها ذم

عطل افؽتةاب ؿةقة وصةؿقفقة، ويغـةل ظةـ مـ أهؾ افشؼة، وهذا اجلؿع يُ 

 ؽره.

ؾف مـ ادمف ػ وؿد ضؾبُت مـةف ؾ هبذه ادؼسحات ة وإن ُظؿِ  هق ما أؤم 

واجتؿع ؾقف مةا  برشافة ؿبؾ إخراجف ة شاهؿ أهؾ افشؼة بـشةره، وضباظتف،
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أهةؾ افشةؼة  ػخةر بةفيستجد مـ معؾقمات، ويؽقن مرجعًا وحقدًا، ثةؿ ي

ٕهؾ افبؾدات افـجدية: هذا ـتابـا يـطؼ بِـا، وَظـةةا، يبةغ  يؼقفقن، وـؾفؿ

 ظـ افشؼة وأهؾفا. بقضقح يقع ما يؼال

تـاري  كشـلة مـدن  » هة( ـتاب بعـةقان:1434صدر ذم ظام )  .1

فألشتاذ: مـصقر بـ ظبداهلل بـ محد افشعقبل،     «وقرى كجد ومعاه أسام فا

صػحة(، وهق مقضقع فطقػ جامع، مل ُيسبؼ إفقةف ة جةزاه  311) ؽالف 

ـتةب  مةـ مقاضةع متعةددة مةـ «افشةؼة »اهلل خر اجلزا  ة  وؿد يع ظـ 

افعبقدي، وؽره، ويبؼك افتساؤل ظـ صعقبة اجلةزم بؼضةقة افتلشةقس ذم 

ؽافب اهلجر وافؼرى، فعدم اجلزم بؿدفقل ظبارة ادمرخ، وٓظتبارت شبؼ 

، وهذا ٓ يـػل ثؿرة افؽتاب وافػقاقد افعديدة ؾقف، فؽـ افؼصد دؾع ذـرها

 .  افتـازع وآختالؾات ظـد بعض افـاس

واية أجزم يؼقـاً َ بليا مػتعؾةة مؽذوبةة مل أورد رادعارصيـ أحد  .0

هة  !!  ة اهلل أظؾؿ بؿـ وضعفا ة مػادها أن افةذي  1436تؾد إٓ ذم حدود 

افشةؼة خافقةة ة، ـاكةت هق وافد احلؿقدي ومريزيةؼ ة و «افتقيؿ »جا  مـ 
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بةغ وفديةف: ادشةقخة ٕوٓد وأحػةاد مريزيةؼ، واإلمةارة  افقافد ؾؼسؿفا

 دي، و... إفخ اهلرا . ٕوٓد وأحػاد احلؿق

 ها إػ روايات أبا  وإجداد.وفتلخذ افؼصة احلصاكة، أشـدَ         

ذم معرؾة أن افذي اؾتعؾفةا متةلثر  هذه افؼصة ـاٍف  ظرَض أؿقل: إن 

افبؾقت، وادقكقبقيل، وافشطركج، وكحقها، بؾ أبعد مـ ذفؽ:  :جدًا بؾعبة

عفةا فؾحصةاكة إػ أبةا  ره إػ حؼقؼةة، ويرؾيطةق  ثةؿ حيؾؿ حؾةؿ يؼظةة، 

 !! وإجداد

، بؾ مـ ياظتةف «احلُؿقدي »فقس أخًا جلدي:  «مريزيؼ »أن  مولقُعؾَ 

 وأبـا  ظؿقمتف.

: احلؿقدي، ومعف بعةض ياظتةف ـةابـ «افتقيؿ »وأن افذي ؿدم مـ 

 ظؿف: مريزيؼ.

إحقاء ادؼال الؼديم لألستاذ: سؾقامن احلصقـي هذا ما أردت بقاكه من 

  ،احلصـقـي،  بن عبـدالعزيز ًا ومؼدرًا لألستاذ: عيل بن كابشاكر

 عن البؾدة مسؼط رأس اآلباء واألجداد. ودن كتَ  
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فا «ةِ ؼَّ الْش  » أختم بتساؤل لؾؿفتؿني ب اعواب عـه حيتاج ، مع أن كؾِّ

 إىل مجع أقوال غال  األرس:

ــة  س: ــؼة، خاص ــاذا أرس الش ــا »د ــؽـت «العؾق ــي س ، واألرس الت

، خرجوا مـفا، ومل يعودوا إىل أمالكفم «السػذ»وكثر من أرس ، «ضاري»

 لقحققوها بالزراعة، وغرها ؟ 

، بـل غال  البؾدان الـجدية، مل تـؼطع الصؾة ببؾـدمم األمفإكـا كجد 

 ! ، وغرها«شؼراء »، كالبؾدة الؼديؿة يف  «متحف »إىل هلا مـفم من حوَّ 

 حماولة اعواب:

، «بريةدة »ورحةؾ ظـفةا إػ  «افشةؼة »ترك  ٓبد مـ افتػريؼ بغ مـ

  .«افرياض »وكحقها، ومـ رحؾ ظـفا بعقدًا إػ 

مل يسـقها إٓ ٕجؾ اجلقع ة وهذا أظؾؿف بافتػصقؾ ظـ أرستـةا  رب 

ةة ظـةدهؿ  ، ؾ  احلاجة«افرياض »مل مدهيش ة ، وما دام أن اهلل رزؿفؿ ذم 

ًا ممؿتةًا فؾزيةارة وافزراظةة ؾق  يرون ة فؾعقدة إػ بؾةدهتؿ إوػ ة رجقظة

 ، وفضعػ ادشاظر تلثر ذم هذا.وإظقاد ة 
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أيا تةذـرهؿ اجلةقع افشةديد افةذي صةاهدوه ؾقفةا، وأن زيادة ظذ 

ا مل تعد صاحلة فؾشةرب ة واحلديةث هـا ظةـ افسبعقـةةات اهلجريةة فمقاه

 . وما بعدها بؼؾقؾ ة

ا افعقدة: ٕجةؾ ت افزراظة، اشتصعبقؾَ مت افعؿران ، وشفُ ودا تؼدة 

بةغ  ـارة افػروع افتل تـتسب إػ صاحب ادُْؾؽ، ؾقُخشك مةـ افـزاظةات

ختذة اجلؿقع ظةـ ، فذا  ة وافـزاظات ذم ماؾ هذا أؿرب إػ آتػاؿات ةأبـا  افعؿ 

 .ا، واختػت مالحمفت، وُهجرأمالـفؿ

                    إحقاَ ُه مشؽؾة، وإرض هلا تعؾةؼ بةلمقات ة أيضًا ة أن يرونوهؿ 

فةؿ هةذه ؾؽِ مةا يؿؾؽةقن، ومةـ مُ  أو ثؾةث أوصقا بربع ة ُجِفؾ بعُضفؿ ة

 إرض !

بةنخراج  ة أية أرسة ة  أن يتؽػةؾ أثريةا  إرسة وادخرج يف كظري:

عؿر بف مسجدًا ، ٕمقات إرسة افذيـ أوصقا، وأن يؽقن ربع ؿقؿتفا، ويُ 

رسة افعامةة، وجيعةؾ  مـاشةبات إ، يسةتػاد مـةف ذمـةافقؿػباؿل ادؾةؽ 

 اشساحة ـبرة مزارًا وِصَؾة.
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 ، و«ضةاري »أمةالك ، و«افشةؼة افسةػذ »ع رهذا بافـسةبة إػ مةزا

 ؾال زال حقةاً  «افشؼة افسػذ »، وما حقهلا، أما داخؾ «افشؼة افعؾقا »أمالك 

افعامةة، وؿةد  احلؽقمقةة إػ هذه افسةـة، وؾقةف اخلةدمات  ظامرًا بافسؽان

 اجلديدة  افش فقة افغربقة. «بريدة » حقا ُ بف أ افتصؼْت 

زيـادة عـذ  من يريد اإلجابة عذ هذا التساؤل أن يتلمل أمرينلَّ لعو

 :مالديه

 ادا ، وؽقر بعض أبار.مؾقحة  .1

هؿ ظةـ أبـةا  عةدِ ة ؿةديً  ة وبُ  «افشؼة »بعض إرس ظـ اكتؼال  .2

 ،ع إرس ؿريبًا مـ مؽايا إول ة تقشُّ  ة ذم افغافب ة  افعادةمع أن ، ظؿفؿ

إػ  «احلضةقػأرسة  »، و «أرسة افسةديس »:  مـ باب افتؿاقؾ ٓ احلكو

 «افسعقيأرسة  »و،  ظـقزة و ....إػ  «افرظقجل أرسة »، وافبؽريةمديـة: 

 .، وؽرهؿإػ : ادريدشقة

  اكتؼؾقا ؿديً  ؟!داذا  س:

ػام:توسيػاضخت
أمتـى أن هيدف ادؼال وما تبعه ، إىل التػطن لؾروايات ادختؾؼة الؼديؿة 
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س أحدًا، وال تواحلديثة،  رفعه، إكـام يرفعـه ولقعؾم اعؿقع أن األرض ال ُتؼدِّ

، وإن عؾقه أخالقـه احلســة ، وتواضـعه، وكػعـه لعبـاد اهللعؿؾه الصالح، وت

 .باهلل األخالق احلسـة من اإليامن

   وؿقل اهلل احلؼ ادبغ:أما األكساب، ففي لؾتعارف، ال لؾتػاخر، 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ     ژ

 13احلجرات:  ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

واهلل تعاػ أظؾؿ، وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ كبقـا حمؿد ، وظذ مفف 

 بف أيعغ.وصح

ػصتبه:ػ
 إبراهقم بن عبداهلل بن عبدالرمحن اددهيش

 عضو هقئة التدريس يف جامعة اإلمام حمؿد بن سعود اإلسالمقة

  «مديـة الرياض »

 حػظفا اهلل وبالدكا كؾفا وبالد ادسؾؿني من كل مؽروه.

 (هـ3011/ 32/ 23يوم اخلؿقس )

 21/32عؾقفا يسرًا، يوم السبت  لُت عدَّ ثم 
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